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 1البند 
 المشروح  جدول األعمال المؤقت

 
 

  (A/23/1 prov.rev.4) الوثیقة إعتماد جدول األعمال -1البند 
 

) من النظام 1(5والعشرین للجمعیة العامة وفقاً ألحكام المادة  الثالثةجدول األعمال المؤقت للدورة قام األمین العام بإعداد 
 الداخلي للجمعیة.

 
 

  إنتخاب رئیس الجمعیة ونواب الرئیس -2البند 
 

ة إلى انتخاب رئیس جدید لدورتھا الثانیة ورئاسة الدورة  یتولى، البلد الذي الصینبرئاسة  العشرین، تُدَعى الجمعیة العامَّ
 ) من نظامھا الداخلي.2(16والعشرین، وفقا للمادة  ثالثةال
 

ة بانتخاب ثمانیة نواب للرئیس، فیشكلون مع الرئیس 3(16ووفقاً ألحكام المادة  ) من نظامھا الداخلي، تقوم الجمعیة العامَّ
 مكتب الجمعیة. ویُنتََخب أعضاء المكتب التسعة على أساس التوزیع الجغرافي المتكافئ.

 
 

 تعیین لجنة وثائق التفویض  -3البند 
 

) من النظام الداخلي للجمعیة، یقترح الرئیس على الجمعیة تسعة مندوبین من األعضاء الفاعلین 1(13وفقا ألحكام المادة 
اإلجتماع فور تشكلھا ھذه اللجنة  یتعین علىویشكلون لجنة وثائق التفویض، آخًذا بعین االعتبار التوزیع الجغرافي المتكافئ. 

 .خالل الدورةتقریرھا األول  تتمكن من تقدیملكي 
 

 
 (A/23/4) الوثیقة تقریر األمین العام عن اإلتجاھات الحالیة للسیاحة الدولیة  -4البند 

 
یستھّل األمین العام تقریره إلى الجمعیة العامَّة بالتطّرق إلى وضع السیاحة الدولیة. ویقدِّم معلوماٍت عن النمّو في العالم بحسب 

 األقالیم المختلفة، وتأثیر ھذا النمّو على قطاع السیاحة والطریقة التي تتكیّف فیھا المنظمة مع عالٍم دائم التطّور والتغیّر.
 

 الوثیقة 2021-2020و  2019-2018عن برنامج العمل والوضع المالي للفترة  تقریر األمین العام  -5البند 
(A/23/5) 
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 (A/23/5(a)) الوثیقة لعمل العاماتنفیذ برنامج  )أ (
 

مع ، 2019-2018یستعرض األمین العام األنشطة التي قامت بھا األمانة في إطار تنفیذ برنامج العمل للفترة 
التركیز على اإلنجازات الكبرى (توصیات المنظمة بشأن السیاحة الحضریة، شبكة المنظمة لمراكز 

 المشاریع المیدانیة، ألخ). اإلبتكار، أكادیمیة المنظمة،
 

من النظام األساسي، یقدم إلى الجمعیة العامة مشروع برنامج العمل  12وبموجب الفقرة ح وأوال من المادة 
 ، بغیة إقراره.2021-2020العام للفترة 

 
والمنظمات أو  مع الحكومات، والمنظمات الدولیة، ویستعرض األمین العام أیضا اإلتفاقات المبرمة

من النظام األساسي  12المادة  سسات الخاصة التي یتعین على الجمعیة العامة أن تقرھا بموجبالمؤ
 للمنظمة.

 
للجنة األعضاء المنتسبین،   من النظام الداخلي 11وفي ظل ھذا البند، یجري إعالم الجمعیة، بموجب المادة 

امة وحول توقعات العمل في المستقبل. حول أنشطة ھؤالء األعضاء منذ الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة الع
 ویجري إعالم الجمعیة العامة أیضا حول مختلف جوانب عمل األعضاء المنتسبین داخل المنظمة.

 
التعدیالت التي أُدخلت على النظام األساسي وقواعد تمویل المنظمة  وضعیقدم األمین العام تقریراً عن و

والتي لم تدخل بعد حیز النفاذ، وكذلك عن الدول التي انضمت إلى اتفاقیة امتیازات الوكاالت المتخصصة 
 وحصاناتھا و تطبیق الملحق الثامن عشر المتعلق بمنظمة السیاحة العالمیة.

 
 (A/23/5(b)) الوثیقة الوضع المالي للمنظمة )ب (

 
الفترة المالیة الحادیة والعشرین للمنظمة، بعد  تغلق الوثیقة المقدمة إلى الجمعیة العامة في إطار ھذا البند

 .فحصھا من قبل مراجعي الحسابات والموافقة علیھا من قبل المجلست
 

، كما یقدم إلى 2019األول من  النصفلمنظمة خالل ل بالوضع المالياألمین العام الجمعیة العامة  ویفید
 .2021-2020لمنظمة للفترة امیزانیة و العمل العام  الجمعیة العامة مشروع برنامج

 
 34، قائمة باألعضاء الخاضعین ألحكام المادة (VII)217، وفقا للقرار ل األمین العام أیضا إلى الجمعیةیحیو

الجمعیة أیًضا قائمة  ىتتلقوالسابقة.  الدورةالصدد منذ  من النظام األساسي. وھو یبلغ بأي تطورات في ھذا
 واكونیى اشتراكات أربع سنوات ویمكن أن باألعضاء الذین تراكمت علیھم متأخرات مساویة أو تزید عل

من  13الفقرة  تطبیق، یحیل األمین العام أي طلبات لتعلیق . وبموجب البند نفسھ34ام المادة ألحك ینخاضع
، شریطة أن یثبت المجلس أن (VI)162ن قدمت وفقا لقرار الجمعیة العامة قواعد التمویل التي قد تكو

ھؤالء  وأن یكون ،التأخیر في دفع االشتراكات یرجع إلى ظروف خارجة عن سیطرة األعضاء المعنیین
 .متدابیر لتسویة متأخراتھ علىمع المجلس قد اتفقوا األعضاء 

 
 التي أوصى بھا المجلس التنفیذي إلى الجمعیة الفاعلیناء یقدم األمین العام إلى األعضاء ترشیحات األعضو

 .2021-2020الخارجي للمنظمة للفترة المالیة  الحسابات مراجعالعامة لمنصب 
 

 (A/23/5(c))  الوثیقة العضویة في المنظمة )ج (
 

 (A/23/5(c)(i)) الوثیقة األعضاء الفاعلون -1
 

التقدم المحرز في ھذا الصدد، والذي یتعین  یشار بصورة خاصة إلى قبول األعضاء الفاعلین وإلى كل
من نظامھا  50و 49والمادتین  من النظام األساسي 7و 5على الجمعیة ان تنظر فیھ بموجب المادتین 

 الداخلي.
 

 A/23/5((c)(ii))) الوثیقة األعضاء المنتسبون -2
 

 یقدم األمین العام تقریرا عن وضع األعضاء المنتسبین.
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 (A/23/6) الوثیقة الموارد البشریةتقریر  -6البند 
 

الموارد البشریة في المنظمة، وكذلك التعدیالت المدخلة على النظام  ووضع یةالجمعیة ھیكلعلى األمین العام  یعرض
 .بغیة إقرارھااألساسي لموظفي المنظمة والنظام اإلداري للموظفین، ال سیما التعدیالت التي تنظر فیھا الجمعیة 

 
للعمل كأعضاء ومناوبین في لجنة المعاشات التقاعدیة  الفاعلینالجمعیة العامة أیضا ترشیحات األعضاء  وتعرض على

 .2021-2020لموظفي المنظمة لفترة السنتین 
 

 
 (A/23/7) الوثیقة إصالح المنظمة: التقدم في توصیات وحدة التفتیش المشتركة -7البند 

 
ویبلغھا  ،2018بشأن توصیات وحدة التفتیش المشتركة لعام  ، بغیة إقرارھا،یقترح األمین العام إجراءات على الجمعیة

 بإنجازات المنظمة في االمتثال للتوصیات السابقة.
 
 

 (A/23/8)  الوثیقة مقررات المجلس التنفیذي وأنشطتھ إقرار -8البند 
 

، بشأن "جمیع  بغیة إقرارھامن النظام األساسي، یقدم المجلس التنفیذي تقاریر إلى الجمعیة،  20(أ) و  19وفقًا للمادتین 
الفنیة "التي تعتبر ضروریة و اإلداریةالقرارت " بشأن التدابیر الالزمة" المتخذة "لتنفیذ قرارات وتوصیات الجمعیة" و

 دورات الجمعیة. والتي تم اتخاذھا من ثم بین
 
 

 (A/23/9) الوثیقة تقریر لجنة وثائق التفویض -9البند 
 

) من النظام الداخلي للجمعیة، تقدم لجنة وثائق التفویض تقریًرا بما توّصلت إلیھ من نتائج بعد مراجعة 4(13بموجب المادة 
ة بمندوبي األعضاء الفاعلین واألعضاء المشاركین،  ة باألعضاء المنتسبین وثائق التفویض الخاصَّ واألوراق الثبوتیة الخاصَّ

 ومراقبي المنظمات المدعوین إلى الدورة.
 
 

 (A/23/10) الوثیقة ةاتفاقیة منظمة السیاحة العالمیة اإلطاریة آلداب السیاح إعتماد -10البند 
 

 األصیلة. الجمعیة مدعوة للنظر في اإلتفاقیة اإلطاریة آلداب السیاحة بغیة اعتمادھا بكل لغاتھا
 
 

 (A/23/11) الوثیقة ر اللجنة العالمیة آلداب السیاحةتقری -11البند 
 

الجمعیة أن تحیط علما بمجموعة  طلب إلىویُ السیاحة تقاریر عن األنشطة التي قامت بھا.  اللجنة العالمیة آلدابتقدم 
 .تقرھاأن التوصیات المتعلقة بالتنمیة المستدامة للسیاحة األصلیة و

 
 یجريأخیًرا، ). و2019-1999(السیاحة ( آلدابیتضمن التقریر أیًضا تذكیًرا خاًصا بالذكرى العشرین للمدونة العالمیة و

المدونة على مدار بالموقعین  التزاممع لمحة عامة عن  بالمدونة العالمیة آلداب السیاحة،شرح التزام القطاع الخاص 
 العامین الماضیین.

 
 

 (A/23/12) الوثیقة أعضاء اللجنة العالمیة آلداب السیاحةإنتخاب  -12البند 
 

في ما یتعلق  اإلختیارواتخاذ قرر بشأن المقترحات التي قّدمتھا ھیئة  بحثضمن ھذا البند، الجمعیة العامة مدعوة إلى 
 بانتخاب أربعة أعضاء للجنة العالمیة آلداب السیاحة.
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 ، واعتماد الشعارات، وتحدید البلدان المضیفة لسنة2019و 2018یوم السیاحة العالمي: معلومات عن أنشطة  -13البند 
 (A/23/13) الوثیقة 2021وسنة  2020

 
وسنة  2018یحیط التقریر الُمقدم تحت ھذا البند الجمعیة بمختلف األنشطة المتصلة باالحتفاالت بیوم السیاحة العالمي لسنة 

یتم إطالع الجمعیة على أسماء البلدان المضیفة و. 2021وسنة  2020العالمي لسنة ، ویقترح شعارات یوم السیاحة 2019
 .2021لسنة  ألفریقیا ، واللجنة اإلقلیمیة2020لسنة  للقارة األمریكیة اإلقلیمیة نةالتي تحددھا اللج

 
 

 (A/23/14) الوثیقة التنفیذي إنتخاب أعضاء في المجلس -14البند 
 

بتشكیلة األعضاء الحالیة في المجلس التنفیذي، والتوزیع الجغرافي للمقاعد بین أقالیم  علما یحیط األمین العام الجمعیة
صة لكل إقلیم من أجل انتخاب نصف أعضاء المجلس، وطلبات الترشیح التي استلمتھا  المنظمة الستة، وعدد المقاعد المخصَّ

 األمانة.
 

ة، تقوم ھذه األخیرة بانتخاب نصف أعضاء المجلس،  55و 54المادَّتین وعمًال بأحكام  من النظام الداخلي للجمعیة العامَّ
بأال تنتخب  [(XXXV)26]باالقتراع السري، على أن تراعي، إذا شاءت، توصیة المجلس التنفیذي الواردة في مقرره 

، أو التي تترتب من النظام األساسي 34لتمویل والمادة من قواعد ا 13لعضویة المجلس دوالً تسري علیھا أحكام الفقرة 
 من قواعد التمویل). 12علیھا متأخرات ال مبرر لھا (الفقرة 

 
 

 (A/23/15) الوثیقة للجمعیة العامة والعشرین الرابعة مكان وتاریخ انعقاد الدورة -15البند 
 

ة. الرابعةھذا البند وثیقة حول اإلجراءات وطلبات الترشیح الخاصة باستضافة الدورة  في ظلتُقدَّم   والعشرین للجمعیة العامَّ
ة في مقر المنظمة مرةً كل سنتین،من نظامھا الداخلي،  1فعمال بالمادة  ما لم تقرر اإلجتماع في مكان  تنعقد الجمعیة العامَّ

 ات المترتبة على انعقاد الجمعیة خارج المقر.شرط أن یتحمل البلد المضیف النفق آخر،
 

ة مدعوة إلى البت في الدعوات المقدَّمة إلیھا الستضافة دورتھا   والعشرین. الرابعةالجمعیة العامَّ
 

*** 
 

 
وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة  -منظمة السیاحة العالمیة   

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

mailto:omt@unwto.org

